
Şoriş Haci: Bu şartlarda kurulacak 
devlet kargaşa yaratır
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El-Mecelle 
İslam Medeniyeti ve 

hukuk tarihindeki anıt 
yapıtımız

Erbil Altınköprü balığını 
tercih ediyor

Altınköprü, Kerkük’e 40 km uzaklıkta Zap 
Nehri üzerine kurulmuş, tarihi köprüsüyle 
Irak’ın ünlü kasabalarından birisidir. 
Hayvancılık ve ziraatin yaygın olduğu 
Altınköprü’de halk balıkçılık ile geçimini 
sağlamaktadır.

Erbilli gazeteci 
Musul’da şehit düştü

Musul’un batısında gerçekleştirilen 
operasyonlar sırasında haber takibinde 
bulunan Erbilli gazeteci patlama sonucu 
hayatını kaybetti.

Erbilli gazeteci Bahtiyar Haddad, Eski 
Musul’da yerleştirilen bombanın infilak 
etmesi sonucu olay yerinde yaşamını 
yitirdi.

Astana’da beşinci tur

Erbil Valisi : Can kaybı olmadı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı 
Anuar Jaynakov, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 
Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihini 
açıkladı.
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Dünya Mülteciler Günü
En çok mültecinin barındığı ülke 

Türkiye
3.000.000’dan fazla sığınmacı...

Dr. Soran Sakahattin Şükür

- Sağlam bir ekonomik altyapın 
yoksa, bir devlet kuramazsın.

- Irak Kürdistan’ında kurulacak 
devletin Türkiye ile aynı zamanda 
Irak ve Tahran’la da iyi bir ilişkisi 
olmalıdır.

- Değişim 
Hareketi’nin 
siyaseti ve 
mesajlarında 
hiçbir 
değişiklik 
olmayacak.

Erbil Valisi Nevzad Hadi, Hasan Şam ve (U2) kamplarında yaşanan 
zehirlenme olayında can kaybı olmadığını belirtti

Aydın Arslan: ITC’den çok basit 
nedenlerden dolayı  koptuk

2000 yılının Haziran ayında Cephe’den ayrıldık. Bu ayrılma 
iç nedenlerden kaynaklandı. İç neden dediğim Irak Türkmen 
Cephesi’nde olan iç nedenler. Burada bu sebepleri açıklamak 
istemiyorum. Çünkü bu sebepler belki milletimize zarar 
verebilir. Ben, o dönemlerde iki tane büro yöneticiliği yaptım. 
Çok basit nedenlerden dolayı bu kopma gerçekleşti.

O dönem Sanan Ahmed Ağa, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın Cephe 
çatısına girmesine karşı değildi, kişisel olarak Cephe çatısı altına 
girmek istemiyordu.

ABD’den DEAŞ başvaizi El Binali açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ’ın 
başvaizi olarak bilinen Türki El Binali adındaki örgüt 
mensubunun, Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin Mayadin 
ilçesinde bir hava saldırısında öldürüldüğünü teyit ettiklerini 
açıkladı.

Türk Kızılayı: Sponsorumuz Türk halkı7 Varlığımızın Göstergesi / Diyar ERBİL4

Erbil’de 3310’a büyük ilgi5 6 Elektronik kimlik ve ‘milliyet’ sorusu

>>2

>>5 >>6

>>2

>>4

>>3

>>8

>>4

>>5 >>2



 Perşembe 22 Haziran 2017 Türkmen Basın Ajansı

Erbilli gazeteci Musul’da şehit düştü

Musul’un batısında gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 
haber takibinde bulunan Erbilli gazeteci patlama

 sonucu hayatını kaybetti.

Erbilli gazeteci Bahtiyar Haddad, Eski Musul’da yerleştirilen bombanın infilak 
etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı patlamada yaralanan üç Fransız gazeteciden biri tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan iki gazeteci de ülkelerine gönderildi.
Irak’ta Basın Özgürlüğünü Koruma Topluluğu, yaşanan olaya ilişkin bir bildiri 
yayınladı. 

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bahtiyar Haddad, Fransız Le Figaro gazetesinin muhabiriydi. Bugün 
yerleştirilmiş bir bombanın patlaması sonucu şehit düştü ve olayda üç 
Fransız gazeteci de yaranldı.” 
Bildirinin devamında, şehit gazetecinin Musul operasyonununu yayınlamak için 
orda olduğu ve  terörle mücadele ekipleriyle birlikte Ban Sincar ve Rais Cade 
mahallelerinde haber takibi yaptığı sırada yakınlarındaki bombanın patladığı 
belirtildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, 31 Mayıs’ta 
DEAŞ’ın başvaizini  öldürdüğünü duyurdu.

ABD öncülüğündeki 
DEAŞ karşıtı koalisyon, 
DEAŞ’ın başvaizi 
olarak bilinen Türki El 
Binali adındaki örgüt 
mensubunun, Suriye’nin 
Deyr ez-Zor kentinin 
Mayadin ilçesinde 
bir hava saldırısında 
öldürüldüğünü teyit 
ettiklerini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü 
Doğal Kararlılık 
Operasyonundan yapılan 
yazılı açıklamada, 
kendisini DEAŞ’ın 
başvaizi olarak 
tanımlayan El Binali’nin 
31 Mayıs’taki hava 
saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

 Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

“El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında 
saldırıları azmettirmede
kilit bir rol oynuyordu. 2014’ten beri DEAŞ’ın başvaizi olarak 
katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda 
yapıyor, halifeliğin kurulmasını meşrulaştırıyordu ve Ebu 
Bekir El Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biriydi.”
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Dünya Mülteciler Günü
En çok mültecinin barındığı ülke Türkiye

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde savaş nedeniyle 
ülkesini terk etmek zorunda kalanların şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığınıve  en çok 
mültecinin olduğu ülkenin ise Türkiye olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Dünya Mülteciler Günü’ne ilişkin 
açıklamada bulundu.

Filippo Grandi dünyadaki gidişatı daha iyi bir yöne doğru değiştirme zamanının geldiğine işaret 
ederek, bugünün “dünyadaki mültecileri ve zorla yerinden edilmiş kişileri aralarına alan, onlara 
güvenli bir ortam sağlayan; onları okullarına, iş yerlerine ve toplumlarına kabul eden toplulukların 
ve insanların da takdir edildiği bir gün” olduğunu vurguladı.
Grandi, savaş veya zulüm yüzünden bu gece evlerine geri dönemeyecek olan milyonlarca kişinin 
bulunduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: 

“Kendimize şu soruyu sormalıyız: Her birimiz kayıtsızlığın veya korkunun üstesinden gelmek, 
mültecilerin topluluklarımıza dahil olmaları fikrini benimsemek, onları kendi topluluklarımıza kabul 
etmenin yanı sıra mültecileri ve zorla yerinden edilmiş olan diğer insanları dışlamak ve marjinalize 
etmek isteyen söylemlerin karşısında durmak için neler yapabiliriz. Çünkü mültecilerin yanında 
durduğumuzda, herkes için saygı ve çeşitliliğin de yanında durmuş oluruz.’’
“Türkiye çok iyi ev sahipliği yapıyor”

Öte yandan Grandi, Türkiye’nin başta Suriye, Irak ve Afganistan’dan olmak üzere 3 milyondan fazla 
sığınmacıya ev sahipliği yaptığın belirterek “Türkiye’nin sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yaptığının 
kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin uluslararası toplumdan yeteri kadar destek alamadığı konusunda hemfikir olduğunu 
belirten Grandi, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki sığınmacıların desteklenmesi için BM 
kuruluşlarına çok az miktarda para gönderdiğini söyledi.
Grandi, dünyada sayı bakımından en fazla sığınmacıya Türkiye’nin ev sahipliği yaptığının altını 
çizerek “Türkiye, sığınmacıları desteklemek için ciddi para harcıyor. Kamplarda kalanlar ve diğer 
sığınmacıların ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Sığınmacılar okula gidiyor, devlet hizmetlerinden 
yararlanıyor” diye konuştu.

BMMYK, Cenevre’de bulunan merkezinde yapılan açıklamada dünya genelinde savaş nedeniyle 
ülkesini terk etmek zorunda kalanların şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
BMMYK, dünya genelinde yaşanan savaş ve şiddet olayları nedeniyle 2016 yılında 65 milyon 600 bin 
kişinin başka ülkelere mülteci olarak gitmek zorunda kaldığını açıkladı. 
Elde edilen verilere göre her bir dakikada 20 kişi mülteci oluyor. Yine bu verilere göre 2016 yılı içinde 
kendi ülkesi içinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 40 milyon 300 bin.
Kendi ülkesi dışına gidenlerin sayısı da 2016 yılı sonunda 22 milyon 500 binle rekor bir seviyeye 
ulaştı.

2016’da dünya genelinde mülteci olmak zorunda kalanların sayısı 2015 yılına oranla 300 bin arttığı 
diğer bilgiler arasında yer alıyor.
En çok mülteci Türkiye’de
BMMYK, 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 900 bin mültecinin yaşadığını kaydetti. Bu 
sonuca göre Türkiye, dünyada en fazla mültecinin barındığı ülke.

Türkiye’yi 1 milyon 400 bin mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ve yaklaşık bir milyon mültecinin 
yaşadığı Lübnan takip ediyor.
“Mülteciliğe neden olan sorunlarla mücadele edilmeli”
Dünyaya mültecilerle dayanışma çağrısı yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 
anlaşmazlıkların ve savaşların önlenmesi için daha etkin adımların atılması gerektiğini belirtti.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Vekili Volker Türk de uluslararası topluma mültecilerin kaçışına 
neden olan sorunlarla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Sayının yarısını çocuklardan oluşuyor.
BM verilerine göre ülkesi dışına en çok mülteci 5 milyon 500 bin kişi ile Suriye’den, 2 milyon 500 bin 
kişi ile Afganistan’dan ve 1 milyon 400 bin kişi ile Sudan’ın güneyinden kaçmak zorunda kaldı.
Bu sayının yarısını ise çocuklar oluşturuyor. 

Mülteci sayısı 22 buçuk milyon
BMMYK, dünya genelinde uluslararası hukuka göre ülkesini tek etmek zorunda kalmış mültecilerin 
sayısını 22 buçuk milyon olarak belirtiyor.
Savaş ve şiddet nedeniyle kendi ülkesi içinde başka bir yere göç etmek zorunda bırakılanların 
sayısıysa 40 milyon 300 bin.
Başka bir ülkeye resmi iltica başvurusunda bulunanların sayısı da 2 milyon 800 bin olarak veriliyor.

ABD’den DEAŞ başvaizi El 
Binali açıklaması

Şoriş Haci: Bu şartlarda kurulacak devlet kargaşa yaratır

Sağlam bir 
ekonomik altyapın 

yoksa bir devlet 
kuramazsın

Irak Kürdistan’ında 
kurulacak devletin 

Türkiye ile aynı zamanda 
Irak ve Tahran’la da iyi 
bir ilişkisi olmalıdır. Biz 

barış ve istikrarı koruyan 
taraf olmalıyız

Değişim 
Hareketi’nin siyaseti 

ve mesajlarında 
hiçbir değişiklik 

olmayacak

Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud 
Barzani’nin, Irak Kürdistan 
Parlamentosu’ndaki siyasi parti 
temsilcileri, hükümet yetkilileri 
ve Yüksek Seçim Kurulu 
yetkilileriyle bir araya geldiği 
toplantıda 25 Eylül 2017’de 
IKBY ve tartışmalı bölgelerde 
referandum yapılmasına yönelik 
karar alındı.

Kararın ardından Değişim 
Hareketi Sözcüsü Şoriş Haci, 
Süleymaniye’de öneriyi 
görüşmek için yaptıkları 
toplantı sonrası basına yaptığı 
açıklamada KDP ve KYB’nin Irak 
Kürdistan Parlamentosu’nun 
aktifleşrilmesine ilişkin 
sundukları öneriyi 
reddettiklerini belirtti.

Şoriş Haci, referandum 
kendilerinin talep etmediğini 
belirterek, “Referandumun 
yapılıp yapılmamasını 
bütün Kürdistan halkı 
kararlaştırmalıdır” dedi. 

Haci, Irak Kürdistanı’nda 
kurulacak bir devletin Türkiye 
ile aynı zamanda da Irak 
ve Tahran’la da iyi bir ilişki 
içerisinde olması gerektiğini 
kaydetti.

Değişim Hareketi Sözcüsü Şoriş 
Haci, referandum ve yasal süreç 
hakkında TBA’nın sorularını 
yanıtladı.

Referandumun 
yapılmasındaki amaç nedir?

Bu referandumu biz talep 
etmedik, bu nedenle acaba bu 
referandumdaki amaç nedir diye 
Kak Mesud’a (Mesud Barzani) 
sormanız gerekiyor.
Değişim Hareketi olarak 
referandumu desteklemek için 
şartlarınız nelerdir?
Biz Değişim Hareketi olarak  
referandumu milletimizin yasal bir 
hakkı olarak görüyoruz.

Ayrıca geleceği tain etmek de 
Değişim Hareketi’nin, başlıca 
hedefidir. Halkımızın ve 
Kürdistan’ın özgür olma hakkı 
var, ancak biz ilk önce bu devletin 
basamaklarını temin etmeliyiz ve 
bu devleti kurmak için yasal olan 
bütün yolları aşmalıyız. 

İlk önce şunu belirtmeliyim, 
referandumun ne amaçla 
yapıldığına dair bir bilgimiz yok.
İkincisi ise referandum 
geleceği tain etmek demektir. 
Bu, Kürdistan’daki her ferdi 
ilgilendiriyor. Bunun için de söz 
konusu referandumun yapılıp 
yapılmamasını bütün Kürdistan 
halkı kararlaştırmalıdır. 

Referandum yapılıyorsa 
neden yapılıyor? Bu bizim 
duruşumuzdur. 

Farzedelim ki 25 Eylül’e kadar 
hareketiniz ve diğer partiler 
arasında herhangi bir ittifak 
sağlanamadı ve parlamento 
aktifleştirilemedi, üstelik 

referandum yapıldı, sizin buna 
karşı tepkiniz ne olacak?

Biz bir kez daha vurguluyoruz, 
şayet böyle büyük bir adım 
atılıyorsa ki bu adımla Kürdistan 
halkının geleceğini belirlemek 
söz konusuysa, bütün siyasi 
taraflar ve Kürdistan’daki bütün 
oluşumlar arasında bir anlaşma 

sağlanmalıdır. Bu adım yasal 
çerçevede parlamento içerisinde 
kararlaştırılmalıdır. 
25 Eylül’e gelinmiş ve parlamento 
hala aktifleştirilememişse, işte o 
vakit bizim de kendimize göre bir 
tepkimiz olacaktır. Biz Kürdistan 
halkının kendi geleceğini tain 
etmek gibi attığı bir adımda her 
şartta yanında oluruz. Ancak Kak 
Mesud ve KDP ile bu sürecin 
nasıl olması gerektiği, söz konusu 
devletin nasıl yapılandırılmasına 
ilişkin  meseleler hakkında 
anlaşma sağlamamız apayrı bir 
konu. 

Bilindiği üzere Değişim 
Harketi, KYB ile bir anlaşma 
sağlamıştı. Öte yandan 
KYB, KDP ile de başka bir 
anlaşmaya varmıştı. Halk bu 
anlaşmaları nasıl yorumlamalı 
veya nasıl anlamalıdır?

KDP ve KYB arasındaki anlaşma 
Kürdistan’daki yetkileri, konumları 
paylaşma ve Kürdistan’ı nasıl idare 
edecekleri üzerine yapılmıştır.
Bizim KYB ile olan anlaşmamız 
ise, halkın yaşam seviyesini 
yükseltmek, demokrasiyi 
gerçekleştirmek ve şefaflık 
üzerinedir. 

KDP ve KYB arasındaki anlaşma 
fazlasıyla gerçekleşmiştir ancak 
bizim KYB ile üzerine anlaşma 
sağladığımız 25 maddeden 
sadece bir tanesi “ortak kurul 
ve anlaşmayı ilan etmek” olanı 
uygulanmıştır. Diğer maddelerin 
hiçbiri uygulanmamıştır. 

Ekonomik krizin yaşandığı bu 
süreçte bağımsızlık ilan etmek 
doğru bir adım mıdır? 

Bizce mesele sadece kriz değil. 

Kürdistan devletini kurmak 
istediğimiz zaman, bu devletin 
basamaklarının tamamlanmış 
olması gerekiyor ki kurulan 
devlet devamlılığını korusun ve 
kalkınabilsin. 

Sağlam bir ekonomik altyapın 

yoksa bir devlet kuramazsın. 
Bankada yedeğimizin olmasını, 
altın ve paranın depolanmasını 
bir yere bırakın, elde ettiğimiz 
bilgilere göre 3 ilimizin 
uluslararası şirketlere yaklaşık 30 
milyar dolar borcu birikmiş.  

Bunun yanı sıra peşmerge 
kahramanca Kürdistan halkını 
korumaktadır, ancak biz hala 
peşmergeyi milli bir ordu 
haline getiremedik. Hala 
silahlı güçlerimiz KDP ve KYB 
güçlerinden oluşuyor.
Hala KDP ve KYB içerisinde “o 
ve diğer yetkilinin tarafı” diye 
ayrımlar var. Şu ana kadar yasalar 
hakim değil ve mahkemelerimiz 
tarafsız değil. Şimdiye kadar 
Kürt evinin içerisini düzene 
sokmadık, iktidar ve halk arasında 
güven sağlanmamıştır. Böyle 
bir devlet kurulduğu zaman 
Türkiye, Tahran ve Bağdat’ın karşı 
çıkacağını biliyoruz. Ancak eğer 
ki biz kendi evimizin içini düzene 
kavuşturmuş olursak, halkımızın 
iktidara güveni olursa ve sağlam 
bir ekonomik altyapı oluşturursak, 
bu ülkeler karşı olsalar da biz 
devlet kurabiliriz. Bütün bunların 
gerçekleşmediği bir sahada devlet 
ilan etmemizin tehlikeli bir 
manevra olduğunu düşünüyoruz. 

Bizim devlet kuralım derken 
ki amacımız “sadece bir devlet 
kuralım, 10 gün ömrü olsun, 
daha sonra halkımız enfal edilsin” 
şeklinde değil. Biz böyle kurulan 
bir devletin yanında değiliz. Bizim 
istediğimiz devlet, kalıcı olmalı ve 
bölgeye istikrar getirmelidir. 

Irak Kürdistan’ında kurulacak 
devletin Türkiye ile aynı 
zamanda Irak ve Tahran’la da 
iyi bir ilişkisi olmalıdır. Biz 
barış ve istikrarı koruyan taraf 
olmalıyız. İçinde bulunduğumuz 
şartlarda kurulacak devlet istikrar 
getiremez, aksine daha fazla 
kargaşaya mahal olacak. 

Sizce Kürtler için Irak’la 
devam etmek mi, devlet olmak 
mı daha iyi? Hangisi Kürtlerin 
çıkarınadır?  

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, 
devlet kurmak bütün Kürtlerin 
hayali, yani demem o ki biz her 
aşamada Kürdistan devletinin 
kurulmasından yanayız. Ancak 
Irak anayasasında Irak’ın toprak 
bütünlüğü, Irak anayasasına bağlı 
kalmakla paraleldir. Bu da şu anda 
Bağdat’la yaşadığımız krizlerden 
biri. Fakat Iraklı yetkililer ve 
Bağdat, Kürdistan halkına 
olması gerektiği gibi davranış 
sergilemiyor ki halk Bağdat’la 
devam edelim diyebilsin. 

Parlamento tekrar 
aktifleştirilirse referandumu 
kabul edecek misiniz? 
Kararınızda etkisi olacak mı ?

Mesele sadece parlamentonun 
aktifleştirilmesi değildir ve 
şüpesiz etkisi olacaktır,  çünkü 
biz televizyon kanallarında 
konuştuklarımız, üyelerimiz ve 
yetkililerimizin konuşmaları, 
KDP’li yetkililerin açıklamaları, 
hepsi o vakit parlamento 
içerisinde ele alınacaktır. Bu 
konular parlamentoda tartışılır 
ve parlamentoda temsilcisi olan 
bütün taraflar buna dahil olur, 
böylece bir sonuca varılabilir. O 
vakit parlamentodan ne karar 
çıkarsa biz ona uyarız.

Değişim Hareketi, Yusuf 
Muhammed’in parlamento 
başkanı olmak için neden ısrar 
ediyor, ayrıca diğer taraflar 
bunun tam tersini istiyor? 

Diğer taraflar Yusuf Muhammed’in 
gitmesi hususunda ısrarcı değiller, 
ancak Yusuf Muhammed kanuna 
aykırı herhangi bir iş yapmadı, 
kendisi görevini bırakmadı, büyük 
bir hata yapmadı. Neden değişmesi 
gereksinki.

KDP’nin Yusuf Muhammed’in 
gitmesindeki ısrarının tek 
nedeni; Yusuf Muhammed’in 
parlamentoda bulunan 5 grupla 
birlikte, başkanlık yasasının 
onanmasına yönelik taslağın 
okunmasını sağlamasıdır. Bunu da 
belirttiğim gibi tek başına değil 5 
grupla birlikte yapmıştır. 

Sn. Yusuf Muhammed, yasal bir 
durumu hayata geçirmiştir. Bu 
süreç işlerken başkanın görev 
süresi dolması nedeniyle yasa 
onanmalı ve yeni bir başkanın 
seçilmesi gerekiyordu. Ayrıca 
bizim illaki Dr. Yusuf olmalı 
yönünde bir ısrarımız yok. Bizim 
için Yusuf Muhammed ya da 
bir başkasının o görevde olması 
farketmez, ancak Dr. Yusuf ’un 
değişmesini gerektirecek bir neden 
bulunmuyor. 

Kurucu lideriniz Nevşirvan 
Mustafa’nın vefatının 
ardından yeni bir genel 
sekreter seçmek için kongreye 
gidilecek mi? 

Tüzüğümüzde liderimiz kongre 
yoluyla seçilmesi gerekir gibi bir 
durum söz konusu değil. Bizim 
teşkilatımız yalındır ve sistemimiz 
parlamento sistemi gibi seçimlerle 
belirlenir. Bu nedenle kongreye 
gerek yok. Ayrıca biz daha önce 
de genel sekreterimizi kongreyle 
seçmedik. Hareketimiz içerisinde 
milli kurulumuz var ve en 
yetkili merci orasıdır. Her kurul 
üyesi kendi temsil ettiği şehir 
tarafından seçilir ve onlar kendi 
içlerinde yetkilendirme hanesi 
oluştururlar ve son olarak genel 
sekreteri seçerler. Bu nedenle genel 
sekretirimizi seçmek için kongreye 
ihtiyacımız yoktur. 

Genel sekreterinizin vefatının 
ardından Değişim Hareketi’nin 
siyasetinde herhangi bir değişime 
gidilecek mi?

Değişim Hareketi siyaseti ile, 
Değişim Hareketi programı 
arasında fark var. 

Değişim Hareketi’nin siyaseti ve 
mesajlarında hiçbir değişiklik 
olmayacak. Kak Nevşirvan 
Mustafa’nın huzurunda bir yol 
haritası oluşturulmuştur ve bu 
nedenle gıyabında da aynı şekilde 
devam edeceğiz. 

Örneğin bir dönem KDP ile siyaset 
gereği geniş tabanlı hükümeti 
kurduk. Bu bir siyasettir ancak 
biz bu geniş tabanlı hükümetten 
kovulduk, bu nedenle yeni bir 
seçim yapıldığı zaman daha farklı 
bir adım atarak, farklı bir karar 
veririz. Yani siyasi kararlar siyasi 
şartlara göre oluşur ama Değişim 
Hareketi’nin yol haritasında, 
mesajında ve prensiplerinde 
zerrece sapma olmayacak.

Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Timur

Türkmen Basın Ajansı

Foto: Çoban Timur



Birinci Dünya Savaşı sonrası 
sömürgeci güçler tarafından 
Ortadoğu haritasındaki yeniden 
tasarımlama çabaları neticesinde, 
biz Türkmenler Büyük 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
kopartılarak, Irak devletinin 
sınırları içerisinde kaldık. 
Toprağın asil sahibi olup, 
binlerce yıl bu topraklarda 
varlığını sürdüren milletimizin 
semasını bu tarihten itibaren 
kara bulutlar kaplamıştır. 
Ne yazık ki günümüze dek 
üzerimizde kopan fırtınalar 
dinmek bilmedi. Irak Devleti’nin 
kuruluşundan günümüze kadar 
çektiğimiz çileler ve uğradığımız 
haksızlıklar devam etmiş hatta 
giderek artmıştır.
 
Şirin dilimiz milli varlığımızın 
en belirgin göstergesi olup, yüce 
Allah’ın (c.c.) bize bahşettiği 
büyük bir nimettir. Dolayısıyla 
dilimize sahip çıkmak hem dini 
hem de milli bir görevdir. 

Uzun yıllar boyunca kendi 
dilimiz ile eğitim görmekten 
mahrum kaldık. Buna karşın 
örneği görülmemiş bir şekilde 
bu dili canlı tutup yaşatan da hep 
bu aziz millet olmuştur. 

Bu millet o kadar büyüktür ki, 
bir anne ninniler ile beşikteki 
çocuğuna sevgisini akseder ve 
ona bu dili sevmeyi beşikte 
aşılar. 
Bu millet o kadar aziz ki, okuma 
yazması olmayan bir bireyin, 
içindeki kaynayan volkanı, 
yüzlerce sayfalık bir kitaba 
bedel olan üç buçuk mısralık 
bir hoyratı ile binlerce insana 
ilham kaynağı olur. Bunlar 
övündüğümüz ve övünmemiz 
gereken şeylerdir elbette. Aksi 
takdirde uğradığımız bu denli 
yoğun baskı ve asimile edilme 
politikalarından sonra bugün 
Irak’ta hala varlığı devam eden 
Türkmen diye bir milletten 
bahsetmek mümkün olmazdı.
 
Olayın rengi 1991’deki 
ayaklanma sonrası değişti. O 
tarihten sonra faaliyet gösteren 
siyasi partilerimiz, özellikle de 
ilk resmi siyasi kuruluşumuz 
olan Irak Milli Türkmen Partisi 
döneminde, yapılan çalışma ve 
gösterilen çabalar sonucu kendi 
gazete, radyo ve televizyonumuza 
kavuştuktan sonra Türkmen 
okulları da açılmaya başladı. 

Birkaç yıl öncesine kadar 
gerçekleşmesi imkânsız olup, 
sadece hayal ürünümüzle sınırlı 
olan birçok şey hızla hayata 
geçti. Kısacası o dönemde 
kısıtlı imkânlarla büyük 
işlerin yapıldığını kimse inkâr 
edemez. Buna karşın çok 
eksiğimizin var olup, bize doğan 

Varlığımızın Göstergesi 
fırsatlardan azami derecede 
faydalanmadığımızı da ifade 
etmek yanlış olmaz. 
 Zamanında yapılması 
gerekenlerin yapılmaması, bizim 
eksikliklerimizi ortaya koymuştur 
zaten. Bütün eksiklikler bir 
yana, dilimizi korumak ve hatta 
geliştirmek ise bir yana. 

Türkmen okulları, basın ve 
medya organları bu konunun 
üzerinde çok yoğun bir şekilde 
durmalı. Bu kadar uzun zaman 
geçtikten sonra, hala konuşma 
ve yazma alanında dilimizde bu 
denli hatalı kullanım şekline 
anlam vermekte zorlanıyorum. 

Daha önce söylediğim bir sözü 
tekrar anımsatmak isterim. 
“Bir yazar, şair veya siyasetçi 
karaladığı kelimeleri hiç mi 
gözden geçirmez? Hiç mi 
imla kılavuzuna bakmaz? Bir 
cümlenin nasıl kurulacağını hiç 
mi araştırmaz? Televizyon veya 
radyodaki bir sunucu kendini 
geliştirmek açısından hiç mi 
başka kanalların ve radyoların 
haber ve programlarını takip 
etmez? Bu eksiklikler devam 
ediyorsa sıkıntı var demektir. 

Sıkıntı nerede biliyor musunuz? 
Bizdedir, hepimizde.” 
Buradaki niyet ve amaç, geçmişi 
yargılamak veya birilerinin 
kusurunu ortaya çıkarmak 
değildir. Tabi ki hatasız kul 
olmaz. Ancak, başta kendim 
olmak üzere, yanlışlarımızı 
düzeltmek için çok okuyacağız. 

Bilmediklerimizi öğrenmek için 
araştırıp çalışacağız. Sonuçta 
kim olursa olsun ve hangi 
mevkide hizmet ediyorsa etsin, 
bu dili korumak, içine sızmış 
yabancı kelimelerden arındırmak 
ve geliştirmek Türkmen 
Okulları’ndaki öğretmenlerimiz 
başta olmak üzere, milletimizin 
her ferdinin üzerine düşen kutsal 
bir vazifedir.

Türk halkının, bin yıllar boyunca 
insan ve islam medeniyetinin; siyasi, 
ekonomik, sanat, bilim ve kültür 
alanlarında çok büyük katkısı olmuştur. 
Nedeni bilinmez, biz Türklerin İslam ve 
insan medeniyetine yaptığımız muazzam 
katkı, İslam halkları tarafından inkar 
ve göz ardı edilerek bilinçli ve planlı 
bir şekilde unutturulmaya çalışılıyor. 
Kendilerini İslam medeniyetinin baş 
varisi olarak kabul eden Arapların 
tutumunu bu bağlamda anlamak 
mümkün de, buna karşın diğer İslam 
halklarının hangi dürtülerle inkar 
eğilimine büründükleri muamma!!

Bu bağlamda hukuk tarihindeki olağan 
üstü bir katkımız olan Mecellet El-
Ahkam El-Adliye Kanunnamesi’ni 
gündem taşıyarak, bu önemli İslam-
Türk hukuk yapıtının, önce ortaya çıkış 
nedenlerini, sonra mahiyet ve önemine 
atıfta bulunmak istiyorum. Yapacağımız 
açıklamalar yüce medeniyetimizi daha 
iyi kavrayabilmek açısında faydalı olur 
diye düşünüyorum.

Osmanlı Devletinde, 1839 yılında 
“Tanzimât Fermânı” olarak bilinen 
“Gülhane Hatt-ı Şerifi’nin okunmasıyla 
başlayan modernleşme ve yenileşme 
çabalarının meyvesi olmasına 
rağmen, bazı kaynaklar “El-Mecelle” 
kanunnamesinin ortaya çıkışı ya da en 
azından hazırlanış sürecini tetikleyen 
ve hızlandıran  nedenler arasında, 4 
Ekim 30 Mart 1853-1856 tarihleri 
arasında cereyan eden ve  Kırım Savaşı 
olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının 
sonuçlarını göstermektedir. 

Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa 
ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla 
yapılan bu savaş, Osmanlının başını 
çektiği müttefik güçlerin zaferiyle 
sonuçlanmıştır. 

Galip ülke sıfatıyla Osmanlı Devleti, 
Mosko merkezli Ortadoks Kilisesinden 
Rusya topraklarında yaşayan 
Müslümanlara İslam Hukukunun 
uygulanmasını ister. Öte yandan 
Rusların da Osmanlı Devleti’nden 
Ortadoks Hristiyan tebaasına kendi 
dini hukuk karallarının uygulanması 
talebi karşılıklı kabul görür. Bu 
ittifak çerçevesinde Ruslar, Osmanlı 
Devleti’nden Müslüman tebaasına 
uygulanmak üzere bir hukuk metni 
isterler. Fakat, o zamana kadar İslam 
hukukunun, maddeler halinde derleyen 
bir kanunnamesinin olmayış bu talebin 
karşılanmasını imkansız kılmış, bunun 
üzerine İkinci Sultan Abdülaziz bir 
hukuk kanunnamesinin hazırlanması 
için çalışmaların başlamasını talep 
etmiştir.

Hazırlanacak yasa hakkında iki temel fikir 
ortaya atılmıştır. 
Batılılaşma yanlısı olanlar yeni 
kanunnamenin Fransız Medeni Kanunu’nun 
esas alınarak hazırlanmasını öngörmüş, 
diğer taraftan Ahmed Cevdet Paşa ve 
bazı ileri gelen hukuk adamları ise İslam 
Hukuku’nun zengin ve işlenmiş bir dalı olan 
Hanefi mezhebi fıkıhının kanunlaştırılması 
tezini savunmuşlardır. Sonunda ikinci fikir 

El-MECEllE
İslam Medeniyeti ve hukuk tarihindeki anıt yapıtımız

Dr. Soran İLHANLI

galip gelmiş ve gerçekleştirilmesi için, 
“Mecelle Cemiyeti” adıyla Cevdet Paşa 
başkanlığında bilimsel bir komisyon 
toplanmıştır. 

Memleketin önemli İslam bilginlerinin 
(fakihlerin) ve diğer üç büyük İslam 
mezhebi temsilcilerinin katıldığı 
bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin 
Tanzimat devrinde en önemli sosyal 
hadiselerinden birini teşkil eden ve 
Türk-İslam fikir hayatının ölmez 
ve muhteşem abidesi olan bugünkü 
manasıyla medeni hukukun ve hukuk 
usulünün birçok bölümünü ihtiva eden, 
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’yi meydana 
getirmiştir.

Bir giriş, 16 kitap ve toplam 1851 
maddeden oluşan El-Mecelle, kendi 
çağında 13 yüzyıllık İslami fıkıh geleneği 
üzerinde inşa edildiği halde, maddeler 
halinde düzenlenmiş analitik ve pozitif 
bir hukuk sistemi oluşturma çabası 
sayılmaktadır.

1918’den sonra Osmanlı Devleti’nden 
ayrılan memleketlerde, daha sonra 
buralarda kurulmuş olan devletlerde El-
Mecelle hükümleri yürürlükte kalmıştır. 
Bu ülkelerde Mecelle, modern laik 
mahkemelerce medeni kanun olarak 
uygulamaya devam edilmiştir. Nihayet 
lübnan’da 1932, Suriye’de 1949 
yılında Mecelle’nin yerini yeni medeni 
kanunnameler almıştır. Irak’ta ise El-
Mecelle 1953 yılına kadar uygulanmaya 
devam etmiş, 40 sayılı ve 1951 tarihli 
yeni Irak Medeni Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi ile kaldırılmıştır.

Aslında Hukuk tarihinde El-Mecelle 
ilk kanunname derleme denemesi 
değildir. Daha önce Doğu Roma 
İmparatoru Jüstinyen tarafından 
verdiği emir doğrultusunda 6’ncı 
yüzyılda Konstantinopolis’te (yeni 
adıyla İstanbul) hazırlatılan ilk (code 
civil) derlemesinden sonraki ikinci 
örnektir. Yani İstanbul, hukuk tarihinin 
belki de en önemli iki hukuk yaptının 
hazırlayışına ev sahipliği yaparak özel 
bir konuma sahiptir. Bu anlamda 
Mecelle, (modernleşme) olarak 
adlandırılan istikametin aslında kökü 
Konstantinopolis’te, yani İstanbul’da 
olan bir sürecin devamı olduğunu da 
gösterir. 

Batı ülkelerinin Medeni Kanun geleneği 
Büyük Jüstinyen’in 6’ncı yüzyılda 
hazırlattığı ve Roma Hukuku olarak 
bilinen sistemin sözünü ettiğimiz ilk 
Medeni Kanun düzenlemesine dayanır. 
Sadece Avrupa ülkelerinde değil aynı 
zamanda İslam ülkelerinde de Roma 
Hukuku cazibesini korumakta ve 
hukuk okullarında detaylı bir şekilde 
öğretilmektedir. 

Ne yazık ki; bu açıdan El-Mecelle’de, Roma 
Medeni Hukuku kadar şanslı bir düzenleme 
olmamıştır. 

Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırları 
içinde bulunmuş bir çok İslam 
ülkesinin medeni kanunlarının esasını 
teşkil etmesine rağmen, gözardı 
edilerek hukuk ve ilgili diğer bilim 
dalları öğretisinde yeteri derecede 
önemsenmemektedir. Öyle ki; sadece 
umum değil, hukuk öğrencileri hatta 
hukuk akademisyenleri tarafından dahi 
bilinmeyen bir yapıt haline gelmiştir. Bu 
bağlamda, bir öz eleştiri de kendimize 
yöneltmekte fayda var. Tarihimizle 
yeterince barışık olmamamız, bu ve 
benzeri bir çok eserimize karşı kayıtsız 
kalmamız, inkar ve ihmal eğilimini biraz 
daha derinleştirmektedir..... Maalesef!!
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Astana’da beşinci tur

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, 
Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin bir sonraki 

turunun tarihini açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana’daki Suriye görüşmelerinin tarihi 
konusunda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile anlaştıkları belirtilerek, görüşmelerin 4-5 Temmuz’da 
yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, tarafların toplantıda “çatışmasızlık bölgeleri” konusu dahil olmak üzere, Suriye’deki 
durumu ele alacağı kaydedildi.

Astana’daki 4’üncü toplantı 3-4 Mayıs’ta yapılmıştı. Tüm tarafların katıldığı toplantıda çatışmasızlık 
bölgelerinin oluşturulması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Astana görüşmelerinde, garantör ülkeler 
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de “çatışmasızlık bölgeleri” oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Mayıs ayında yapılan görüşmelerin son gününde, basına 
taraflar arasında sağlanan anlaşmaya dair açıklamada bulunmuştu. 

Ülkelerin Suriye’nin toprak bütünlüğünü bir kez daha taahhüt ettiğini belirten 
Abdrahmanov, Suriye krizinin barış yoluyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK) kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın ardından, metne, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin 
Cabiri Ensari imza atmıştı. 

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde, Suriye’de çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkes, 30 Aralık 2016’da 
yürürlüğe girmişti. Esad rejimi ve İran destekli grupların ateşkesi yoğun şekilde ihlal etmesi üzerine, 
Astana’da 23-24 Ocak’ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde ilk toplantı düzenlenmişti.

Türkiye muhaliflerin; Rusya ve İran ise rejimin garantörleri olarak ateşkesi izlemek üzere üçlü mekanizma 
kurulmasında anlaşmıştı. Astana’da 15-16 Şubat ve 14-15 Mart’ta müteakip toplantılar yapılmıştı.

Diyar ERBİL Dr. Soran Selahattin Şükür

Erbil Altınköprü balığını tercih ediyor

TBA – Ziya Uzeiry 
Foto: Abdullah Ahmet

Altınköprü, Kerkük’e 40 km uzaklıkta 
Zap Nehri üzerine kurulmuş, tarihi 
köprüsüyle Irak’ın ünlü kasabalarından 
birisidir. Hayvancılık ve ziraatin yaygın 
olduğu Altınköprü’de halk balıkçılık ile 
geçimini sağlamaktadır.

Son zamanlarda balıkçıların 
Zap Nehri’nde yasa dışı avlanma  
yöntemleri denemelerinden  dolayı  
balık oranı azalmış, yetkililer de bu 
durum karşısında nehirde avlanma 
yasağı çıkarmıştır.

Nehirde, yedi yıl önce yasa dışı 
avlanma nedeniyle ortaya çıkan 
balık kıtlığı sonrası, üç yıl süren bir 
verimsizlik meydana gelmiştir.

Uygulanan yasaklar neticesinde nehir 
normal durumuna dönmüştür. Onbeş 
yıldır balıkçılık yapanAltınköprü 
sakinlerinden olan Nezar Selim, 
balıkçılık mesleği, ortaya çıkan 
sorunlar ve balıkçılık mesleğinin 
devamlılığına ilişkin TBA’ya  
açıklamalarda bulundu. 

Altınköprü sakinlerinden olan Nezar 
Selim, 15 yıldır balıkçılık yaptığını 
belirterek, mesleğinin babadan oğula 
geçtiğini ifade etti. 

Nezar Selim, balıklarıyla ünlü 
Altınköprü’de balıkçılığın nasıl 
yapıldığına dair sorumuzu, “ İki tür 
balıkçılık vardır. Birisi havuz balıkçılığı 
diğeri ise nehirde avlama. Şu anda 
havuz balıkçılığı daha yaygın. Havuzda 
beslenen balıklar genellikle beş ay 
içerisinde büyür ve yetişkin hale gelir. 
Ama nehir balığının, olgunlaşması 
için hemen hemen  bir yıllık süre 
gerektirir” şeklinde yanıtladı. 

Balıkların çiftleşme dönemi hakkında 
bilgi veren Selim, her mevsimde 
şiftleştiklerini ama özellikle  21 
marttan itibaren  hızla çoğalmaya 
başladıklarını, bu nedenle de mart 
ayında avlanmanın yasaklandığını 
ifade etti.

Selim, avlanmanın en sık hangi aylarda 
olduğuna ilişkin soruya, “Balıkların 
gelişim açısından son aşamaya 
geldikleri Ağustos ve Eylül aylarıdır. 
Bu nedenle en çok bu aylarda avlanma 
gerçekleşir” şeklinde cevap verdi.

Selim, nehirde balıkların uygulanan 
yasaklar nedeniyle korunduğu için bol 
olduğunu ve elliye yakın balık çeşidi 
olduğunu vurgulayarak, “Bunların 
içinden en çok tüketilen balık türünün 
de, hem havuzda hem de nehirde 
yaşayabilen kareb balığıdır” dedi.
Altınköprü ve Irak’ın birçok bölgesinde  
havuz balıkçılığı yapıldığını belirten 
Nezar Selim, “Altınköprü’de 
geçimimizi balıkçılıktan sağlıyoruz” 
diye konuştu.

Kendisinin balıkçılığı nasıl yaptığını 
sorduğumuz  Selim, uzun yıllar 
balıkçılık yaptığını ifade ederek, 
“Balık üretimini kafes havuzlardan 
yapıyorum ve satıyorum. Tabi nehir 
içerisinde de kafeslerim var, o kafesler 
içerisinde nehirde de balık üretiyoruz” 
şeklinde anlattı.

Nezar Selim, piyasada balığa rağbetin 
ne durumda olduğuna yönelik soruya 
şöyle cevap verdi:
“Şu anda balık pazarı iyi durumda. 
Bundan iki ay önce iyi değildi, kilosu 
3 bin dinara kadar düştü, şimdi fiyatı 
5 bin dinara yükseldi. Altınköprü 
balığına en çok Erbil’den talep geliyor.”
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Erbil Valisi : Can kaybı olmadı

Erbil Valisi Nevzad Hadi, Hasan 
Şam ve (U2) kamplarında yaşanan 
zehirlenme olayında can kaybı 
olmadığını belirtti.

Hasan Şam ve (U2) kamlarında 
yaşanan zehirlenme sonrasında, 
olayı araştırmak için bir inceleme 
ekibi kuruldu. Erbil Valisi Nevzad 
Hadi ve inceleme ekibi temsilcisi Dr. 
Saman Barzinci, düzenledikleri basın 
toplantısında olay hakkında açıklama 
yaptılar.

Nevzad Hadi, yemeklerin sıcak hava 
ve plastik kaplarda uzun süre kalması 
nedeniyle bozulduğunu söyledi.

Hadi, yapılan incelemelerden sonra 
Hasan Şam ve (U2) kamplarında 
825 adet göçmenin zehirlendiğini 
belirterek, “Tüm tarafların çabasıyla 
başarılı bir şekilde tedavi edildiler, 
özellikle Sağlık Müdürlüğü ekipleri 
olay sırasında 42 ambulans gönderdi. 

Tedavi sürecinde çok etkin rol 
oynayan Habat Sağlık Merkezi ve 
Erbil’deki 6 hastane gece geç saatlere 
kadar zehirlenen hastaları tedavi 
ettiler” dedi.

Erbil Valisi ayrıca, “Habat 
Sağlık Merkezi’nde 
bir çocuğun öldüğü 
sanılmıştı, ama Erbil’e 
nakledildikten sonra 
çocuğun tedavisi yapıldı 
ve olayda can kaybı 
olmadı” ifadelerinde 
bulundu.

Nevzad Hadi sözlerine 
şöyle devam etti:
“Doktorlar tarafından 
restoran ve kamptaki 
yemekler denetlendi, 
ayrıca göçmenlere de bazı 
testler yapıldı. Yemekler 
sabah 09.00’dan itibaren hazırlanıp 
plastik kaplara yerleştirilmiş, öğleden 
sonra ise yemekler kampa yollanmış 
ve iftar vakti dağıtılmış. Yapılan 
araştırma sonucunda restoranda 
kullanılan gıda malzemesinin bozuk 
veya zehirli olmadığı ve yemeğin 
bozulmasındaki asıl nedenin 
yemeklerin yüksek sıcaklıkta kalması 
olduğu görüldü. “

Hadi, olay sonrasında hakim 
tarafından 7 kişinin tutuklandığını, 
bunlardan  6’sının restoran sahibi, 
bir kişinin de Ain Almuhtacin 

kurumu üyesi olduğunu kaydetti.
Olay hakkında Sağlık Bakanlığı 
tarafından kurulan inceleme ekibi 
temsilcisi Dr. Saman Barzinci 
“Kendini koruma (korunma) 
açısından 5 ekip katılıp nöbette 
oldular ve ilk testleri yaptılar. Bu ekip 
yaklaşık olarak 70-80 kişilik doktor 
ve çalışanlardan oluşuyor. Bu kişiler 
veba, bulaşıcı hastalık ve laburatuvar 
alanlarında profesyoneller”  dedi.
Barzinci  ayrıca, “Yapılan testler 
sonucunda zehirlenmenin 100% 
(Stafikokes Orios) adlı bakteri 
yüzünden olduğu belirlendi. Klinik 

verilerine göre de bu bakteri tüm 
hastalık belirtilerini kendinde 
barındırıyor. 

Hastalar en kısa sürede hastaneye 
yetiştirilmeseydi, ölüm vakası da 
görülebilirdi” şeklinde açıklamalarda 
bulundu.

Dr. Saman Barzinci son olarak kişiler  
ve kurumlar tarafından yemek ve 
süt dağıtımını yasakladıklarını, 
ancak hükümet gözetimi altında 
dağıtmalarına izin verileceğini 
belirtti.

Erbil’de 3310’a büyük ilgi
Erbil’de telefon piyasasına sunulan yeni Nokia 
3310, hem satıcılar hem de müşterilerin yoğun 
talebiyle karşılaştı.

Erbil’de, toptan 49,5-50 dolar, bayilerde 52-55 
dolar fiyatla satılan Nokia 3310, son bir aydır 
raflarda yerini aldı.
Telefon satışı yapan Asse şirket müdürü, 
Nokia 3310’un hem satıcılar hem de müşteri 
tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 
“Müşterinin yoğun ilgisine karşılı veremedik. 
Telefonun piyasadaki sayısı az” şeklinde 
konuştu.

Telefonda çift SIM ile bir harici bellek 
kulanılabildiğini belirten şirket sahibi sözlerine 
şöyle devam etti:

“Nokia 3310’un bir yıl garanti süresi var. Bir yıl 
içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşılırsa şirket 
tarafından onarılır veya değiştirilir.”
Şakir Mahmut adlı esnaf ise, telefona yoğun ilgi 
olduğunu, fakat piyasada sayısının az olması 
nedeniyle müşterilerin talebini karşılayamadıklarını 
ifade etti.

Şakir Mahmut ayrıca, “Nokia 3310’un en beğenilen 
tarafı pil ömrünün çok uzun olması. Az kullanıldığı 
halde yaklaşık 15 gün dayanma süresi var” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi 
Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer 

tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD 
CEO’su Arto Nummela tarafından Barcelona’da 
gerçekleştirilen Mobile World Congress’de (Mobil 
Dünya Kongresi) tanıtılmıştı. 

Nokia 3310, ilk olarak 24 Mayıs’ta İngiltere’de satışa 
çıktı. Cihazın Orijinal Nokia 3310 modeline göre 
daha küçük, hafif ve ince olan yeni modeli; sarı, 
yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip. 
Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla, 
ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da 
orijinal tasarıma uyum sağlayan türden. 
Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram 
Kamera: 2 MP, LED flaş destekli 
Depolama: 32 GB’a kadar microSD kart desteği 
Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV 
bağlantı noktası
Yazlım: Nokia Series 30+
Ekran: 2.4 inç QVGA

TBA/ Çoban TİMUR
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Irak, yine büyük bir meblayı 
gözden çıkararak vatandaşlık 
kimliklerini (Nüfuz cüzdanı) 
akıllı veya burdaki deyimle 
elektronik kimliklere 
dönüştürdü. 

Eski kimlikle arasındaki 
en belirgin fark ise, bilgi 
formunda (MİLLİYET) 
tanımının yapıldığı bölümün 
bulunması. 

Bir ülkenin vatandaşı 
olmak için din, milleyet 
gibi soruların sorulması 
ne kadar sağlıklı bilemem 
ancak bu sürecin pek sağlıklı 
işlemediğini yaşadık ve 
defalarca yakın çevremizden 
duyduk. 

Elektronik kimlik çıkarma 
işlemleri sırasında bir çok 
kişiye milliyet butonunu 
doldurmak için gereken 
soru sorulmuyor bile çünkü 
formu dolduran kişi veya 
kişiler otomatik olarak o 
şıkkı dolduruyor. 

Okuma yazması olan 
ve bu konularda bilinçli 
davranan vatandaşlar formu 
imzalamadan okuyor ve 
söylediklerinin aksine 
yazılan veya kendisine 
sorulmadan doldurulan 
bölümlere kendince 
müdahale ediyor. Ancak 
okuma yazması olmayan, bu 
hassasiyeti önemsemeyen 
yahut forma hiç bakmayıp 
imza atanların bilgi 
formunda milliyet tanımı 
yapılan kısım, oradaki 
memur veya sorumlu 
kişinin insiyatifine kalarak 
dolduruluyor. 

Bunu daha önce sosyal medya 
üzerinden duyurmaya çalıştık 
ve bazı Türkmen yetkililer 
bunun için gereken mevkilere 
müracaatta bulundu ancak daha 
sonra aldığımız haberlere göre 
bu uygulama aynen olduğu gibi 
devam ettiriliyor. 

Biz Türkmenler, bu gibi 
sıkıntıları daha önce de yaşadık. 
Örneğin askerlikten muafiyet 
almak isteyen kişiler, kendisini 
Türkmen haricinde başka bir 
milliyetten gösterirdi çünkü o 
muafiyet 
Türkmenleri kapsamıyordu. 
“Bu meselenin ne önemi 
var, ben zaten milliyetimi 
biliyorum” diyenleri de 
gördüm ama yanlıyorlar. 
Yapılan uygulama bahsedildiği 
kadar basit ve önemsiz bir 
boyutta değil. İlerki yıllarda 
şimdi toplanan verilerin bize 
dönüşümünün çok farklı 
olacağını tahmin etmek çok da 
zor olmasa gerek.

Bu bir çeşit sayımdır; gelecekte 
devletin başındakiler hacmin 
kadar hak verdiği vakit, bu 
millet büyük bir yenilgiye 
uğramış olacaktı. 

Herkesin milliyetine saygı 
duyalım ancak bunu yaparken 
kendi milliyetimizden de taviz 
vermemeliyiz. 

Artık mahalle muhtarları 
ve ikamet ettiğimiz yerlerin 
emniyet şubelerinde milliyet 
hatta aşiret sorusunu sıkça 
soruyorlar. 

Bunlar kulakardı edilecek, 
önemsenmeyecek konular 
değil, aksine çok önemli ve bir 
milletin devamlılığını koruması 
noktasında hayati meselelerdir. 

Bu nedenle herkes kendi 
milliyetine sıkıca sahip 
çıkmalıdır derken, özellikle 
Erbil Nüfus Müdürlüğü’ndeki 
yetkili ve memurlara, bu 
konuda adil davranmalarını 
diliyorum. 

Farklı milletlerle yaşamak zenginliktir 
ve bu zenginliğimizi küçük 
hesaplardan dolayı yitirmeyelim. 

Seçimler, halk tarafından 
bağışlanan sorumluluklar 
nezdinde, bir topluluğun 
temsilcisini seçme hakkıdır. 
Bunun haricinde halkın 
yaşamını daha iyi hale getiren 
bir kapının açılması olarak da 
görebiliriz. Çünkü seçimlerin 
amacı yüzleri değiştirip eski 
düşüncelerin sabit kalması 
değil, halkın yaşamanı 
daha iyi hale getirmektir. 
Bu yüzden bir yenilik ilkesi 
olarak kullanmalıyız.

Demokrasi kavramı ve 
düşünce özgürlüğünün 
Ortadoğu’ya geç intikal 
etmesinden dolayı, bu 
bölgedeki tüm toplumlar 
demokrasi ve seçim 
hakkında iyi bir deneyim 
kazanamadılar. Her ne kadar 
kendimizi demokrasiye 
inancımız var gibi göstersek 
de, bizimle ilişkili olan 
olaylardan hoşnut olmayız.

Seçimlerin yapıldığı dönemde 
içinde yaşadığımız toplumu 
gözlemlersek, halkın duyduğu 
endişeyi ve tedirginliği 
görmek kaçınılmaz. Bu 
endişe ve tedirginlik, 
seçimlerin değersiz 
olmasından ya da halkın 
taraflara güvensizliğinden 
kaynaklanıyor olabilir. 
Her halükarda bu sorunlar 
toplumun seçimlerden uzak 
durmasına sebep oluyor.

Seçim tarihini sevinçle ve 
heycanla karşılayanların 
bu davranışları, seçim 
yapılmasını istediklerinden 
değil, savundukları 
siyasi partilere verdikleri 
desteklerde kaynaklanıyor. 

Demekki seçimler halk için 
bir sevinç kavramı değil, 
sadece siyasi parti ve taraflar 
için bir mutluluk kavramıdır.

Bizim, bu toprakları 
yönetmek için demokrasiye 
ve düşünce özgürlüğüne 
aidiyetimizin olması gerekir. 
Örnek olarak bir parti 
üyesinin partisine olduğu 
aidiyeti kadar demokrasiye, 
seçime ve düşünce 
özgürlüğüne aidiyeti ve 
inancı yoktur. Bu durumda  
seçimler halkın gözünde 
normal bir prosedür olarak 
göründüğü için yoğun bir 
katılım sağlamazlar.

Yukarıda belirtilenlerin 
ispatı olarak Ortadoğu’da 
gerçekleştirilen seçimlerde 
seçmenlerin katılım 
oranına göz atabiliriz. 

Karşılaşacağımız sonuçta 
seçimlere inanıldığnı gösteren 
bir oranla karşılaşamayacağımız 
ortada. Sadece seçmenler 
tarafından değil, birçok ülke 
tarafından da uzun süredir 
seçimler unutulmuş, bir prosedür 
haline gelmiştir.

Bu bölgedeki çoğu ülkenin 
yasallığının şüpheli olduğunu 
söyleyebiliriz. Burada 3 ülke baş 
faktör olarak görülür, seçimlerin 
şüphe barındırmadan yapıldığını 
söyleyemeyiz, fakat yönetimi 
devretmede ve değişimde daha 
çok gelişim göstermişlerdir. Bu 
ülkeler; Türkiye, İran ve İsrail’dir.

Bu üç ülkede seçimler zamanında 
yapılıyor, bazı dönemlerde de 
ülkede istikrarı sağlamak için 
erken seçime gidiliyor. 

Türkiye’deki Kasım 2015 
seçimlerine bakıldığında katılım 
oranının yaklaşık yüzde 87, İran’da 
20 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 
seçimlerde katılım oranının ise 
yüzde 70, İsrail’de ise 15 Mart 
2015 yılında gerçekleştirilen 
seçimlerde katılım oranının yüzde 
72 olduğu görüyoruz. Bu tablo 
bize 3 büyük ülkenin seçim ve 
iktidar değişikliği konusunda 
Ortadoğu’daki diğer ülkerele 
göre daha sorumlu davrandığını 
gösteriyor.

Bu konuda Irak korkutucu 
ölçüde geride kalıyor ve tarihe 
bakıldığında ise iyi bir deneyim 
kazanmadığı görülüyor.
2010 yılının Mart ayında 
seçimlerde siyasi güçlerin arasında 
yaşanan çatışmalar nedeniyle 
seçimden sonraki 9 ay boyunca 
hükümet kurulamadı. Bu yüzden 
bölge halkı bu prosedüre isteksiz 
bir şekilde bakıyor. 

Halkın bilinçli olması ve 
vatandaş olma sorumluluklarını 
hazmetmesi gerekir. 

Vatandaş olmanın en önemli 
sorumluluklarından biri, devleti 
ve vatanı geliştirmek için 
temsilcisini seçme hakkını en 
doğru şekilde kullanmaktır. 

Tam tersi durumda ise devlet 
yönetiminde uygunsuzluk görülür 
ve halk büyük zarar görür.

Türkmenlerin siyasi ve kültürel 
başarılar için Irak’ta ve Irak 
Kürdistan Bölgesi’nde gerekli 
siyasi hareketi gösteremediği açık 
bir şekilde görünüyor. 

Türkmenlerin seçimler konusunda 
isteksiz kalma sebebini, düşünce 
özgürlüğünü ortaya çıkarmak için 
siyasi zeminin uygun olmaması 
olarak belirleyebiliriz.  

Tüm bunlara rağmen bu 
nedenlerin doğal hakkları olan 
seçme ve seçilme hakkına sönük 
bakma sebebi olmaması gerekir. 
Bu yüzden Türkmen halkı, oy 
kullanma ve kendi temsilcisini 
seçme konusunda çok hassas 
davranmalı ve herşeyden önemlisi 
de seçimlere daha yoğun katılım 
göstermelidir.
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Ulu Nuri Camii ve Hadba Minaresi

Nuri Camii veya Ulu Cami  Irak’ın Musul şehrinde 
bulunan tarihi camiilerden birisidir. Yapı, Musul’un 
batı yakasında yer alıyor. Yapım olarak altıncı asıra 
dayanan yapı, zengi devletinin kurucusu büyük Türkmen 
komutan  Nurettin Zengi tarafından inşaa edilmiştir.     

Camii olarak , Emevi camiinden sonra ikinci büyük 
camii olan  Nuri camii, son olarak 1944 senesinde tadilat 
altına alınmıştır. Camii, hicri 566 senesinde yapımına 
başlanıp içerisinde ilim öğrenimi için bir medrese ile 
hicri 568(Miladi: 1171 – 1173) yılında tamamlanmıştır. 

Moğol istilasından sonra bakımsız bırakılan camii, 
sonradan tekrardan restorasyonlar yapılarak ayakta 
durdurulmaya çalışılmıştır. 

Nur camii, asırlardır ayakta duran 
ve eğik olmasyla meşhur Hadba 
minaresini bünyesinde barındırır. 

Hadba minaresi, arpçada kambur 
anlamına gelerek Musul’un simgesi 
haline gelmiştir. Bu nedenle bazı 
tarihi kaynaklarda Musul şehri, 
kambur şehri olarakta geçer. 

Uzunluğu 65 metre olan minare, 
üst bölümde bulunan müezin 
bölmesi ile süslü nakş ve desenlerle 
süslüdür. 

Eğimi, Musul’un batı tarafına 
yönelikt olan Hadba camii, 
günümüzde Nur camiinden geriye 
kalan tek eser olma özelliğini taşır. 
Karşlıklı merdivenlerden oluşan iç bölmü, iki tane giriş 
kapısı ile selçuklu mimarisini taşıyor.  

Nureddin Zengi Kimdir ? 

Türkmen zengi hanedanına mensup Nureddin Mahmud 
Zengi, miladi 1118 yılında Musul’da dünyaya gözünü 
açmış Büyük Selçuklu devletinin halep Atabeyidir. 1146 
yılında babası büyük lider İmadeddin Zengi’nin ölümü 
sonrası eski Türk geleneklerine göre varisler arasında 
bölündü. Bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi’ye 
kalırken, Nureddin Mahmud’a da Halep ve çevresi 
bırakılmıştır. 1150 yılında Selçuklu sultanı I. Rükneddin 
Mesud’in kızı ile evlenen Nureddin Zengi, Oğuzların 
Avşar boyundandır. 

Dirayetli ve adil bir hükümdar olan Nurettin Zengi 
birçok  düşünür tarafından güzel sözlerle tarihte 
kendisine yer edinmiştir. Nureddin hakkında İbn Cevzi 
derki:

‘’Kafirlerin elinde olan elliden fazla şehri geri aldı. Onun 
hayatı pek çok sultanın ve idarecinin hayatından daha 
temiz ve iyiydi . O’nun döneminde yollar güvenli ve 
emniyetli idi. Onun övülecek tarafları pek çoktur.  O, 
kendini Bağdat’taki Halifeliğe bağlı ve onun emrinde 
görürdü...  Karakteri yumuşak huylu, şatafatsız ve alçak 
gönüllü idi. alimleri ve dindaşlarını severdi ‘’

Nasıl oluyor da hala ayakta duruyor ? 

Hadba minaresinin ayakta kalma sırrı, yapısı ve bina 
tarzında saklı. 15.8 metre yüksekliğindeki taban bölümü 

ile minarenin boyuna sağlam bir destek olmuştur. 
Böylece sağlam dayanaklı minare asırlar boyunca ayakta 
kalmayı başarmıştır. 

Camii yapımı

Camii yapımı, Zengi dönmine dayanıyor. Dönem 
olarakta Türkmen hükümdar Seyfettin Gazi dönemine 
denk gelir. Adı geçen hükümdar, 1170 – 1172 yıllar 
arasında Musul’da hüküm sürmüş. Zayıf ve etkin bir 
yönetim tarzı olan Seyfettin Gazi, 1145 yılında Musul 
ve civarı bölgelerin yönetimi amcası Nurettin Zengi 
tarafından çatışmasız bir şekilde alınmıştır.  
Şehirde yanlızca Emevi dönminden kalan Emevi camiin 

yeterli olmaması ve halkın 
talebinin karşılamamasından 
dolayı Nurettin Zengi, Büyük Nur 
Camii inşaa etme kararını alarak 
şu anki yerini o dönem harabe 
olan arsayı satın alarak Camii 
inşaatına başlamıştır. 

Ünlü Hadba (kambur) 
Minaresi

Büyük Nuri camii, Musul’un 
batısına doğru eğik olan 
Hadba minaresi ile meşhurdur. 
Musul’daki en yüksek minare 
özelliğini taşıyan Hadba, o 
dönemki iklime göre sert 
rüzgalardan kaynaklanan ve 
tabanında oluşan hasarlardan 
dolayı ayrıca sıcaklık derecesinin 
değişiminden sonra şimdiki halini 
almıştır. 67 asır geçmesine rağmen 

yapısını koruyan ve dünyanın eğik minareleri arasına 
adını yazdıra Hadba, yapılan istatistiklere göre dünyanın 
en uzun eğik minar özelliğini taşıyor. İtalyan bilim 
adamlarının yaptığı araştırmaya göre uzun bir müddet 
ayakta kalmasını mucize olarak nitelendiriliyor. 

Minarenin eğikliği hakkında çok efsaneler vardır, 
bunlardan birisi ise Hızır  (aleyhi selam) ın minarenin 
yanından geçmesi sonucu, hadba minaresi utancından 
eğilmiştir. Bu ve benzei gibi efsaneler halk diline 
pelesenk olmuştur. 

Mimarisi 

Büyük Selçuklu camilerindeki minareler, genel olarak 
Karahanlı minarelerinin özelliklerini sürdürmektedir. 
Zaman zaman Gazneli formlarına yakın örnekler de 
görülür. Musul’daki ünlü Hadba minaresi ise aynı şekilde 
kompleks geometrik motiflerle süslenmiştir. 
Karahanlı ve Gazneli camileri tanınmadan önce, Türk 
cami mimarisi, İran’da Büyük Selçuklularla başlatılıyor 
ve bu yüzden mimari gelişmede birçok problemler 
aydınlatılamadığı gibi, sürekli değişen hipotezler 
ortaya atılıyordu. Bugün mihrap önü kubbesi ile bir 
mekân birliği gösteren camilerin, Karahanlı ve Gazneli 
mimarisinde ele alındığı son yıllardaki araştırma 
ve kazılarla anlaşılmıştır. Selçuklular, İran’da Türk 
mimarisinde daha önce başlayan gelişmeleri toplayıp 
değerlendirerek, büyük ölçüde anıtsal bir cami mimarisi 
yaratmışlar, ondan sonra, bütün İran ve Orta Asya’da 
dört eyvanlı, avlulu ve mihrap önü kubbesi ile, onların 
cami tipleri hakim olmuştur. 

Türk Kızılayı: Sponsorumuz Türk halkı

Türk Kızılayı, DEAŞ sonrası Musul’dan kaçan iç 
göçmenler başta olmak üzere, çadır kamplarda 
yaşam mücadelesi verenler ve bölgedeki diğer tüm 
ihtiyaç sahiplerine tüm imkanları seferber ederek 
yardımlarına devam ediyor.

Hasan Şam Kampı’nda Türk ve Irak Kızılayı tarafından 
düzenlenen1700 kişilik iftar yemeğine katılan 
Başkonsolos İnam, Türk Kızılayı’nın Irak’a yaptığı 
insani yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

DEAŞ işgali sonrası Irak’a ilk insani yardımın Türkiye 
tarafından yapıldığını belirten İnam, “DEAŞ işgalinden 
bu yana Türkiye Irak’a insani yardımlarını sürdüryor, 
işgal başladığında Irak’a ilk insani yardım yapan ülke 
Türkiye’ydi” ifadesinde bulundu. 

Bugüne kadar 
Türkiye tarafından 
1000 tırın üzerinde 
yardım malzemesi 
ulaştırıldığını 
belirten İnam, 
ayrıca AFAD 
tarafından 3 adet 
kamp inşa edildiğini 
ve bu kamplarda 
kırk binden fazla 
göçmenin yaşadığını 
kaydetti. 
İnam, Türk 
Kızılayı’nın 
bölgedeki faaliyetlerine ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu:

“Türk Kızılayı Erbil’de daimi bir delegasyon kurdu 
ve insani yardımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 
Kızılay 3000 iftar ve sahur verdi, 46 ton kuru gıda 
malzemesi dağıttı 
ayrıca 10’larca koli 
gıda, kıyafet, yatak 
ve battaniye gibi 
insani yardım kolileri 
dağıtıldı.”

Türkiye Cumhuriyeti 
Erbil Başkonsolosu 
Mehmet Akif İnam, 
son olarak, “Türkiye 
Cumhuriyeti olarak 
bölgede yaşayan 
uyruklar arasında  
Kürt’ü Arap’ı 
Türkmen’i, Sünni’si, 
Şii’si, Hristiyan’ı, 
Ezidi’si hiç farketmeksizin, hepsine kardeş olarak, 
komşu olarak elimizi uzattık, uzatmaya da devam 
edeceğiz” ifadelerinde bulunarak, bu sorunların kısa 
sürede çözülmesini ümit ettiğini vurguladı.

Türk  Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyon Başkanı 
Serdar Yılmaz da Irak’ta göçmen kamplarına yapılan 
yardımların durmaksızın devam ettiğini belirterek, 
“Şu ana kadar bölgeye 469 tır yardım malzemesi 
gönderdik. Hazır Kampın’nda da DEAŞ sonrası ailesini 
kaybetmiş çocuklar için 200 kişilik giyim malzemesi 
dağıtımı yaptık. Ayrıca Hasan Şam Kampı’nda da 500 
adet gıda kolisi dağıtımı yaptık” dedi.

Serdar Yılmaz,  Ramazan ayı boyunca yaklaşık 45 ton 
gıda yardımı yaptıklarını, bunların yanında temizlik 
malzemesi, yatak, battaniye yardımı yaptıklarını ifade 
etti.

Türk Kızılayı’nın sponsorunun Türk halkı olduğunu 
belirten Yılmaz, “Onların yapmış olduğu yardımlarla 
biz burada faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bundan 
sonra da Türk Kızılayı olarak faaliyetlerimize devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Türk Hava Yolları da Ramazan ayındaTürk Kızılayı 
aracılığı ile DEAŞ işgalinden kaçan göçmen çocuklar 
için oyun parkı inşa etti.
Türk Hava Yolları’na ait yardım kuruluşu olan 
Widen Your Heart ekibi, Hasan Şam Kampı’nın M2 

bölümünde yaşayan 
göçmen çocuklar için 
oyun parkı inşa etti. 
İstanbul’dan gelen 
malzemelerle kurulan 
oyun parkı, minik 
göçmenler için sevinç 
kaynağı oldu.

Irak Kızılayı Erbil 
Şubesi Başkanı Havre 
İhsan Sadık, “Musul, 
Selahaddin, Enbar ve 
Fellüce gibi Irak’ın 
diğer şehirlerinden 
göçen insanlara insani 
yardımları baştan 

itibaren Türk Kızılayı ve diğer dünya kızılaylarıyla 
birlikte koordine ederek dağıtmaya başladık” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Sadık, Hazır ve Hasan Şam kamplarındaki yardım 
dağıtımında Türkiye Erbil Başkonsolosu’nun da 

aralarında olmasından 
ve bizzat yardım 
dağıtımında kendisinin 
de aktif bir şekilde yer 
almasından memnun 
olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Irak 
İnsani Yardım 
Delegasyonu Başkanlığı,  
Ramazan ayında ayrıca 
“Irak Faaliyetleri” 
kapsamında 
Altınköprü’de  135 
aileye gıda kolisi 

yardımında bulundu. 
Yardım yapılan göçmen Esmer Ahmed Mevlüt, 
Türkiye’ye çok teşekkü ettiğini belirterek, “Çok 
memnunum, çok şükür ediyorum . Allah’tan dileğim, 
hep sağlıklı olmaları’’ diye konuştu. 
Aynı dağıtımda yardım alan İsmail İbrahim 
Muhammed adlı vatandaş ise Türk Kızılayı’na 
yardımlarından dolayı çok teşekkür ederek, “Türk 
halkına çok teşekkür ederiz, evleri hep bereket dolsun,  
Allah Türk halkını muvaffak eylesin’’ dedi.

TBA çocuk dergisi 

ilk sayısı ÇIKTI
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Aydın Arslan: ITC’den çok basit nedenlerden dolayı  koptuk

TBA / Ziya Uzeiry

Türkmen Kardeşlik Ocağı 
Genel Sekerteri Aydın 
Arslan, Türkçe kurs açmanın 
Kardeşlik Ocağı’nın en temel 
ve önemli projelerinden 
birisi olduğunu belirtti.

Aydın Arslan Kardeşlik 
Ocağı’nın sosyal ve kültürel 
bir kuruluş olduğunu ve 
siyasete fiili olarak 1997’de 
girdiğini kaydetti.

Arslan, onbir Türkmen siyasi 
partinin bir üst kurulda 
toplanmasının sağlıklı 
olduğunu söyleyerek, “Tek 
bir ortak noktamız dahi 
varsa, evet sağlıklı ve haklı 
bir katılım olur” dedi.

Genel Sekreter Aydın 
Arslan bölgesel olarak farklı 
siyasetler uygulamanın daha 
faydalı olduğunu belirterek, 
“Milletimi çok seviyorum 
ve milletimin herkesle 
dost olmasını istiyorum 
ki haklarını alabilsinler” 
şeklinde değerlendirmede 
bulundu. 

Türkmen Kardeşlik Ocağı 
Genel Sekerteri Aydın 
Arslan, TBA’nın sorularını 
yanıtladı.

ilkkez 90’larda siyasete 
adım atmıştır. Bunun 
hakkında neler söylemek 
istersiniz? 

1991 Körfez Savaşı’ndan 
sonra aleni ve açık bir 
şekilde partiler dernekler 
ve kuruluşlar tesis edilmeye 
başladı. O dönem Erbil’e 
ayak basan ilk siyasi 

parti, Irak Milli Türkmen 
Partisi’dir. Diğer Türkmen 
partiler de kurulmaya 
başlayınca gözler Türkmen 
Kardeşlik Ocağı’na 
çevrilmişti.  Ocakğa karşı 
bu tavır ocağın eski bir 
kuruluş olması ve halktan 
büyük destek almasından 
kaynaklanmaktadır.

Burası sosyal ve kültürel bir 
kuruluştur. Ocak, siyasete 
fiili olarak 1997’de girmiştir. 
Bu da Irak Türkmen 
Cephesi’nin kuruluşundan 
sonra gerçekleşmiştir. 

1997 yılında yapılan 
Türkmen Kurultayı’nda 
da  büyük oranda katılım 
sağlanmıştır. Bu kurultayda 
ise Vedat Arslan başkanlığa 
seçilmiştir. Bizler ise 
Türkmen Şura Meclisi Üyesi 
olarak seçildik ve ayrıca 
birkaç şube bize verilmişti. 

O dönem Ocağı’n başında 
Sanan Ahmed Ağa vardı,  
fakat Cepheye girmeyi 
istemiyordu. Bundan dolayı 
1997’nin Temmuz’unda 
yapılan Türkmen Kardeşlik 
Ocağı Kurultayı’nda Sanan 
Ahmd Ağa aday olmadı. 

Kurultaya aday olarak 
çıkan Vedat Arslan ise oy 
çoğunluğu ile  başkanlığa 
seçilmişti. 

Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nda yaşanan bir 
bildiri meselesi vardır 
hep, bu konuyu bize 
anlatabilirmisiniz ?  

Bahsettiğiniz gibi bir bildiri 

yayınlanmıştır. 
Ama Sanan 
Ahmed 
Ağa hiçbir 
zaman ocağı 
bırakmamıştır, 
fakat biraz 
kenara 
çekilmiştir. Zaten 
Sanan Ahmed 
Ağa benim 
ağabeyimdir ve 
20 yıla yakın 
bize başkanlık 
etmiştir. Daha 
da önemlisi 
bu davaya çok 

hizmet etmiştir. Bugüne 
kadar da hep birlikteyiz, 
hatta  son zamanlarda 
Türkmenleri birleştirme 
gibi bir programımız vardı. 
Sanan Ahmed Ağa hem 
Türkmenler hem de Irak 
düzeyinde tanınan bir 
kişiliktir. Bununla beraber 
Sinan Çelebi ve Vedat Arslan  
gibi kişiler de hep bu millete 
hizmet etmişlerdir. 

Sanan Ahmed Ağa’nın 
Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nın,  Cephe 
çatısı altına girmesini 
istememesinin perde arkası  
nedir ? 
 
O dönem Sanan Ahmed 
Ağa , Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nın Cephe çatısına 
girmesine karşı değildi, şahsı 
Cephe çatısı altına girmek 
istemiyordu. 

Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) çatısı altına 
girdiğinizde , kültürel 
açıdan herhangi bir 
gerileme oldu mu ? 

Hayır gerileme olmadı, tam 
tersine daha da artı. Sebebi 
ise maddi açıdan daha 
varlıklı hale gelmesine neden 
oldu.

Cephe ile yollarınız ne 
zaman ayrıldı ve sebebi 
neydi ? 

2000 yılının Haziran ayında 
Cephe’den ayrıldık. Bu 
ayrılma iç nedenlerden 
kaynaklandı. İç neden 
dediğim Irak Türkmen 
Cephesi’nde olan iç nedenler. 
Burada bu sebepleri 
açıklamak istemiyorum. 

Çünkü bu sebepler belki 
milletimize zarar verebilir. 
Ben, o dönemlerde iki tane 
büro yöneticiliği yaptım. 
Çok basit nedenlerden 
dolayı bu kopma gerçekleşti. 

Sanan Ahmed Ağa , tam 
da Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nın ayrılma 
döneminde ITC başkanı 
olmuştu. Bu iki olay tesadüf 
müydü ? 

Ocak, Cephe’den ayrıldığı 
zaman başkanlık Ocak’ta 
olduğundan dolayı başkanlık 
koltuğu boş kalmıştı. Tabi 
ki Sanan Ahmed Ağa da 
istesek de istemesek de 
herkez tarafından tanılan 
hatta bizim memleketimizin 
tanıdığı aynı zamanda 
Ocak’ta başkanlık yapmış 
bir şahsiyetti. Bundan dolayı 
başkanlığa o seçilmiştir.

ITC’den sonraki döneme 
gelirsek, bu dönem Ocak 
için nasıl geçti ? Aktivite 
ve etkinlikler bakımından 
nasıl bir dönemdi ? 

Faaliyet bakımında uzun 
bir dönem çok iyi ilerledi. 
Bu arada unutmadan 
bunuda bu bölümde 
söylemek istiyorum, körfez 
savaşından sonra Türkmen 
Kardeşlik Ocağı olarak o 
dönem yaşanan sorunlardan 
dolayı  Türkmen Bağımsız 
Yardım Örgütü adında bir 
örgüt kurduk. Maalesef 
bu örgüte karşı yine kendi 
içimizden olan, Türkmen 
camiasından bazı guruplar 
engeller çıkardı. Bahsettiğim 
proje Cephe’ye girmeden 
önce yaşanmıştı. Maalesef 
bizim camiamızda bu 
tür engellemelere ve taş 
koymalara çok rastlanmakta. 

Bilindiği üzere biz 
Türkmenlere ait bakanlıklar 
var ve millet vekillerimiz de 
var. Ama bu hasas görevlerin 
daha iyi kullanılması 
gerekiyor. Mesela 
gençlerimizi tain etmeliyiz 
ve onları unutmamamız 
gerekir. Şu ana kadar 
yetkililerimiz bu konuda 
ellerinden geleni yapıyorlar 
ama daha da arttırılması 
gerekir.

Dediğimiz gibi Türkmen 
Kardeşlik Ocağı 80’li ve 
90’lı yıllarda çok etkin 
bir kuruluştu. Günümüze 
gelecek olursak bu 
faaliyetler ciddi bir 
seviyede geriledi. Bunun 
sebebi nedir ?  

Daha önce de söylediğim 
gibi çok sıkıntılı bir döneme 
girdik ki millet yemek 
bulamıyordu. Tabiki para her 
şeyi hallediyor. Biz kuruluş 
olarak, partiler kanunu 
yasasına göre hazineden belli 
bir bütçe alıyoruz. Bu parayı 
maddi imkanları olmayan 
insanlara yardım olarak 
dağıtıyorduk. 

Bunları yaparken 
elimizde kalan bakiye 
parayı ise biriktiriyorduk. 
Biriktirdiğimiz para ile şu 
anda oturduğumuz binayı 
yaptık. Yandaki yapım 
aşamasındaki binayı bu 
para ile yapmaya başladık 
ama maddi yetersizliklerden 
dolayı bitiremedik. Demek 
oluyor ki maddiyat burada 
çok önemli bir faktör.

Bizimle paylaştığınız 
faaliyetler genellikle 80’li ve 
90’lı yıllara ait. Peki 2010 
yılından günümüze kadarki 
dönemde ne tür faaliyetler 
gerçekleştirdiniz?

Biz bu süreçte 25-30  adet 
kitap basımı yaptık. Bununla 
birlikte şarkıcılarımız ve 
sanatçılarımız için albümler 
yaptık ve bedava dağıttık. 
Bazı söylentilere göre 
mevcut yönetimde değişim 
olacağı bilgisi var. Şu anki 
yönetim arasında herhangi 
bir anlaşmazlık var mı? 
Hayır öyle bir şey yok. İlk 
olarak kendimizin sonra 
da  insanların talebi üzerine 
seçim yapmak istiyoruz. 
Tabi bu istekte insanların 
haklı olarak bize sorduğu bir 
soru. Demokratik bir şekilde 
listeler halinde bir seçim 
yapmak istiyoruz. 

Kurultay ne zaman ? 

Şu anda kimlik yapma 
aşamasındayız. Bu kimlikler 
oy kullanma esnasında 
kullanılacaktır. Muhtemelen 
bayramdan sonra yapılacak. 

Yapılan listelere göre kim 
seçilirse idare heyetine kabul 
edilir. Seçilen idare heyeti, 
kendi aralarında vazifeleri 
dağıtır. 

Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nın maddi kaynakları 
nereden gelmektedir ?  

Hükümet tarafından 
partiler yasası kapsamında 
hazineden maddi destek 
sağlanıyor. Biz de bir 
kuruluş olarak bu maddi 
destekten yararlanıyoruz. 
Fakat yaşadığımız ekonomik 
krizden dolayı durumlar 
biraz kötü. 

Türkmen Kardeşlik 
Ocağı’nın Zerevani 
güçlerinden ekonomik 
yardım ve istihdam aldığı 
yönünde spekülasyonlar 
var, bu söylentiler hakkında 
ne söylemek istersiniz ?  

Zerevani zaten her yerde var 
ve Kürdistan Hükümeti’nin 
resmi bir gücü. Buna ek 
olarak ben bu kuruluşun 
genel sekreteriyim şimdiye 
kadar böylel bir şey 
duymadım. Kısacası böyle 
bir şey yok. 

Seçimler yaklaştı, bu 
seçimde göstereceğiniz bir 
aday var mı? 
Bunun için ilk olarak belli 
bir siyasi oluşum olması 
gerekir ve tabiki maddiyat, 
çünkü böyle bir adımın 
atılması için 25 milyon 
gibi bir miktar ödeme 
yapmak gerekiyor. Böyle 
bir ekonomik güce sahip 
olursak elbette seçime 
girebiliriz.

Eğer Türkmenler arasında 
bir üst kurul kurulursa , 
Ocak bu üst çatı altına girer 
mi ? 

Elbette gireriz. Bundan 
önce 2 veya 3 defa  böyle bir 
girişimde bulunduk.  Siyasi 
partiler ve Erbil’de farklı 
şahsiyetler ile görüştük, fakat 
olumlu bir netice alamadık. 
Hatta bazı siyasi partiler 
önce onlara gitmediğimiz 
için bize yakındılar. Durum 
böyleyken sonuçta olumsuz 
oldu.  

Türkmen Basın Ajansı

Reklam ve düşünceleriniz için bizlere  
aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz

Adress: 30 metrelik caddesi Şiraton otelin 
karşısı

0750 261 10 11
0773 343 10 11


